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Yurdışı Projelerimiz
“Kültürler Arası
Etkileşim ve
İşbirliği” Konferansı
Marmara Koleji Müdürü Mehmet
Alkan ve Yabancı Diller Bölüm Başka-nı Nur
Şahin, 10-12 Ekim 2012 tarihleri arasında
Fransa’nın

Bordeaux

kentindeki

Lycée

Nicolas Bremontier okulunda dü-zenlenen
“Kültürler

Arası

Etkileşim

ve

İş-birliği”

konferansına katıldılar. Konferansta lise ve
üniversite öğrencilerine, Türkiye’de-ki eğitim
sistemi, sosyo-kültürel-ekono-mik yapı ve
Marmara Eğitim Kurumları hakkında iki ayrı
oturumda toplam 4 saat seminer verildi.

Ayrıca Malta, Danimarka, Fransa, İngiltere ve Marmara Koleji’nin ortaklaşa yürüteceği “Girişimcilik”
konulu bir Co-menius Projesi ön çalışması yapıldı. Fransa ziyaretinin ikinci aşamasında ise Paris’teki Lycée
de Boulogne Billancourt okulu Comenius projelerinden sorumlu İngilizce öğretmeni Maria Theofilakis ile
yeni bir ortaklık başlatmak üzere görüşmeler yapıldı.

ECIS Toplantısı
22- 25 Kasım 2012 tarihleri arasında Fransa’nın Nice kentinde düzenlenen
ECIS (Avrupa Uluslararası Okullar Birliği
Komisyonu) Konferansı’na Maltepe Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü
Yıldız Can, Marmara Koleji Müdürü Mehmet
Alkan, Marmara İlköğretim Okulu Müdü-rü
Hande Engür Bozkurt, Marmara Koleji
Yabancı Diller Bölüm Başkanı Nur Şahin ve
Tülay Ergüder katıldı. Son yıllardaki eğitim,
öğrenme ve öğretim yöntemleri adına yapılan araştırmaların paylaşıldığı toplantılar
son derece verimli geçti.

Pools-Cx

Yabancı Diller Bölümü’nün Marmara Anadolu Meslek Lisesi adına
iki yıldır yürüttüğü Pools-Cx (Bilgisayar Destekli Dil Eğitimi Pro-jesi)’nin
son toplantısı, 11-15 Kasım 2012 tarihleri arasında Romanya’nın Pitesti
kentindeki Universitatea Din Pitesti’de yapıldı. Okulumuzu tem-silen
toplantıya Yabancı Diller Başkanı Nur Şahin, Proje Koordinatörü Burak
Demirkazık ve IT Uzmanı Yasin Bahçeci katıldılar.

Proje ortakları Yunanistan, İtalya, Danimarka ve Romanya ile,
bilgisayar destekli web odaklı dil öğretim teknikleri konusunda uygulamalar yapılmaya devam edecek ve okulumuz Ocak ayı sonunda Romanya Ulusal Ajansı’ndan gelecek bir yetkiliye ev sahipliği yapacaktır.
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Yurdışı Projelerimiz
ARMABEY
Toplantısı Selanik’teydi...

Özel Marmara Koleji, Selanik Mamalouka Dil Okulu,
Selanik Aristoteles Koleji ve İstanbul-Edirne Beykent Okulları
arasında yıllardır sürdürülmekte olan ARMABEY adlı kültürler
arası proje çalışmasının 2012-2013 Eğitim-Öğretim yılındaki
çalışmalarının planlama toplantısı Kasım ayında Selanik
Aristo-teles Koleji’inde gerçekleştirilmiştir. “Sağlık” ve “Çevre”
konulu iki tema üzerinde yapılacak çalışmaların, öğretmen ve
öğrenci de-ğişimlerinin ve proje finalinin programlanmasının
görüşüldüğü toplantı çok verimli geçmiştir.

ARMABEY toplantısının tarihlerinin 10 Kasım’a
denk gelmesi nedeniyle, Marmara Koleji öğretmen ve
öğ-rencileri Atatürk’ü Anma Programı’nı Selanik’te
gerçekleş-tirmişlerdir. Öğrencilerimizden Ece Tezsezen
ve Ecem Nur Okur okudukları şiir ve kompozisyonla
orada bulunanlar-dan büyük ilgi toplamışlardır.

Bilim Kahramanları
Marmara Koleji’nde Buluşuyor!
Marmara Eğitim Kurumları yine çok büyük bir organizasyona ev
sahipliği yapıyor. 2-3 Mart tarihleri arasında Marmara Koleji’nin ev sahipliğinde
Fen- Mate-matik Bölümü tarafından organize edilecek olan Uluslararası First
Lego Ligi Yarış-ması’nın 9. Türkiye Turnuvası’nda 80 okul ağırlanacak.
Yaratıcılık ve robot teknolojisinin genç kuşaklarca geliştirildiği, okulumuzun
da iki sene üst üste katılıp “Robot Tasarımda Yenilikçilik” ödülüne layık görüldü-ğü
yarışmanın bu yılki teması, “Senior soluations-Yaşlanan nüfusa genç çözümler”.
Katılımcı öğrencilerin “Bilim Kahramanları” olarak nitelendirildiği Uluslararası First
Lego Ligi Yarışması’na ev sahipliği yapabilecek donanıma sahip olan Marmara Eğitim Kurumları, eğitim kurumları içindeki ayrıcalıklı yerini bir kez daha gösteriyor.
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Başarılarımız

Haklı Gururumuz!
Geleneksel Kitap Kurdu Fuarı 21 Yaşında
Açılışı Buket Uzuner Yaptı
Marmara Eğitim Kurumları’nın haklı guru-ru olan
21. Geleneksel Kitap Kurdu Fuarı, 33 yayınevi ve
birbirinden değerli yazarlarımızın katılımıyla 17-24 Aralık
tarihleri arasında öğrencilerin büyük ilgisiyle gerçekleştirilmiştir. Türk Edebiyatı’nın en güçlü kalemlerin-den
Buket Uzuner’in ilk edebiyat deneyimlerine Atilla İlhan’ın
yanında çırak olarak başladığını anlattığı açılış
konuşmasıyla başlayan kitap fuarı Gülsüm Cengiz, Ni-ran
Elçi, Fatih Erdoğan, Ayşe Sarısayın, Melodi Baç, Gül-ten
Dayıoğlu, Aydın Arif ve Süleyman Bulut gibi değerli
yazarları,öğrencileri ve kitapları birbiriyle buluşturdu.
Meslek Lisesi öğrencilerinin “AVAZ” dergisi için yazarlar-la
yaptığı röportajlar ve imza günleri de fuara renk kattı.

Gülten Dayıoğlu
50. Sanat Yılında
Sanat yaşamında 50’inci yılı geride bırakan, çocuk ve
gençlik edebiyatının usta kalemlerinden Gülten Dayıoğlu, 21.
Ge-leneksel Kitap Kurdu Fuarı’na 20 Aralık günü konuşmacı
olarak katıldı. Tatlı sohbetiyle, sevenlerini kendine hayran
bırakan Da-yıoğlu, “Yıllar önce edebiyata öykü türüyle başladım.
Öğretmen olduktan sonra çocuğun bilincine vardım. Sonra
çocuklara, çocuk kitaplarını okumalarını önerdim.

1960’lı yıllarda çeviriler dışında ülkemizde hemen hemen hiç çocuk kitabı yoktu. Çocuk edebiyatı bu
yıllarda büyük bir boşluk içindeydi. Çocukların, okulda öğrendiklerini pekiştirmesi için kendim kitap aramaya
çıktım. Hiçbir şey bulamadım ve çok şaşırdım. Sonra kalemimi çocuk edebiyatına adadım.”dedi. “11’i
gençlik olmak üzere 78 kitap yazdım. 107 ülke gezdim. Gezdiğim yerleri de yazarak gezi kitapları yaptım.
Şimdi bu gezi kitapları okullarda yardımcı kitap olarak değerlendiriliyor” dedi.

En Genç Roman Yazarı ve Mezunumuz
Melodi Baç Konuğumuzdu
Marmara Koleji’nin geçen yıl mezun ettiği öğrencilerinden olan ve “Yasak”
adlı fantastik romanıyla en genç roman yazarı olma ünvanını eline bulunduran
Melodi Baç, 19 Aralık Çarşamba günü kitap fuarının konuğuydu. Bilgi Üniversitesi
Mimarlık Bölümü’nde öğrenimine devam eden Melodi Baç, kısa bir süreçte “Yasak
2” adlı kitabını da nasıl yayınladığını, kitabının yazım aşaması, içeriği, gelecekte
ne-ler yapmak istediği ile ilgili düşüncelerini öğretmenleri ve arkadaşlarıyla
paylaştı. Yazdığı kitapların kapak tasarımları ile de bizzat ilgilendiğini de belirten
Melodi Baç salona “Kendinizi geliştirmek ve farklılığınızı hissettirmek adına bir
şeyler yapma-lısınız.” diye seslendi. Söyleşinin sonunda gitarla bir parça
seslendiren Melodi Baç’a öğretmenleri ve öğrenciler yazdığı kitapları imzalattılar.
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Başarılarımız
Münazarada
Büyük
Başarı

Özel Marmara Koleji Münazara Kulübü, Türkiye Özel
Okullar Birliği’nin düzenlediği 4. Türkiye Münazara Ligi’nde 72 okulla yarıştı. Kulüp öğrencileri Umut Taş, Naz Üstenci, Ezgi Polat, Ilgın
Uçar, Melisa Demir ve Deniz Doğar, öğretmenleri Selcan Çelik rehberliğinde 19-20-21 Ekim 2012’de Irmak Okulları’nda düzenlenen 1.
tur karşılaşmalarından sonra 18-19-20 Ocak tarihlerinde Okan
Üniversitesi’nde düzenlenen 2. tur eleme maçlarında yarıştılar ve
72 okul arasından finale çıkan ilk sekiz takım arasında yer aldılar.

Finale 4. takım olarak çıkan okulumuz 4 Şubat’ta Uluslararası Antalya Üniversitesi’nde gerçekleşen final turnuvasında
çeyrek finalde Fenerbahçe Koleji’ni, yarı finalde ise İtalyan
Koleji’ni elemiştir. Final karşılaşmasında Robert Kolej ile
eşleşen Marma-ra Koleji Münazara Takımı 4. Türkiye Münazara
Ligi’ni Türkiye 2.si olarak tamamlamıştır. Öğrencilerimizi
başarılarından ötürü tebrik ediyoruz.

Bade’den
Dünya İkinciliği
Marmara Koleji 10 C sınıfı öğrencisi ve Genç-Kız Yüz-me
Takımı sporcusu Bade Nur Turoğlu, 7-9 Aralık 2012 tarihleri
arasında Çek Cumhuriyeti’nin Prag kentinde düzenlenen ve 16
ülkenin katıldığı Christmas Prize Cup adlı senkronize yüzme yarışlarında Türk Milli Takımı’nı temsilen Dünya İkincisi oldu. 10 sporcudan oluşan Türk Milli Takımı turnuvada Rusya, Sırbistan, Hırvatistan, Almanya, Çek Cumhuriyeti, Amerika ve Fransa gibi güçlü
rakiplerinin arasında başarılı bir performans sergiledi.
Anaokulundan beri okulumuzun öğrencisi olan, İlkokul üçüncü sınıftan beri de senkronize yüzme sporu yapan Bade Nur Turoğlu
haftanın her günü en az dört saat Marmara Üniversitesi’nin Anadolu Hisarı’ndaki tesislerinde antrenmanlarını aksatmadan sürdürüyor.
Marmara Üniversitesi Senkronize Yüzme Kulübü sporcusu olan Bade Nur Turoğlu aynı zamanda 2010 yılından beri Türk Milli Takımı’nın
bir sporcusu. Ev, okul, senkronize yüzme arasında sorumluluk ve disiplin sahibi olarak yetişen öğrencimizi ve ailesini kutluyoruz.

Karatenin
Siyah Kuşaklı

Kraliçesi

Marmara Koleji beden eğitimi öğretmenlerinden Müyesser Bostan büyük bir başarıya
imza attı. 26 Ocak tarihinde Sakarya’da 40 bölgeden 323 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen,
2013 Türkiye Büyükler ve Veteranlar Karate Şampiyonası’na katılan Müyesser Bostan, 35 yaş üstü
kategorisi kata ve kumite dallarında iki gümüş
madalya alarak kürsüye çıkmış ve ikincilik derecesi yapmıştır.
Türkiye Karate Federasyonu Başkanı
Esat Delihasan yaptığı açıklamada bu şampiyonanın Avrupa Şampiyonası’nda, Akdeniz Oyunları’nda ve İslam Oyunları’nda yarışacak sporcuları ve
aday kadroyu belirleyecek olması nedeniyle çok
önemli olduğunu belirtti.
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Başarılarımız
Cambridge Üniversitesi
Sertifika Töreni
Özel Marmara İlkokulu ve Ortaokulu’ndan 2011-2012 Eğitim
Öğre-tim yılında Cambridge Üniversitesi CESOL sınavlarına katılarak
başarılı olan 279 öğrenciye sertifikaları 10 Ekim 2012 Çarşamba
günü Marmara Eğitim Kurumları’nda yapılan bir törenle verildi.
Törene katılan British Council Sınavlar Birimi yöneticisi Cahit
Özer, yaptığı konuşmada, küreselleşen dünyada 75 milyon kişinin ortak
dili olarak kullanılan İngilizce’nin erken yaşlarda, doğru biçimde
öğretilmesinin önemini vurguladı ve dil becerilerini ölçerek öğrencilere
İngilizce Dil Yeterlilik Belge-si veren Cambridge Üniversitesi’nin dünyanın
en saygın ve güvenilir sınav merkezlerinden biri olduğundan söz etti.
Özel Marmara İlk ve Ortaokulu öğrencilerinin, 4 dil becerisi olan dinleme-anlama, okuma-anlama, konuşma ve
yazma-nın ölçüldüğü CESOL sınavlarında her yıl olduğu gibi bu yıl da İstanbul, Marmara Bölgesi ve Türkiye
ortalamalarının üzerinde bir başarı elde ettiği, özellikle konuşma becerisinde çok başarılı olduğu, bu başarının da çok
önemli ve değerli olduğunu vurgulayan Cahit Özer, bu sınavlara ancak kendine güvenen, iddialı okulların öğrencilerini
yönlendirdiğini belirtti. Cahit Özer, İngilizce eğitimindeki bu başarısı nedeniyle okul yöneticilerini, öğretmenlerimizi,
velileri ve öğrencileri kutladı. Öğrenciler heyecanla bekledikleri sertifikalarını alarak coşku dolu anlar yaşadılar.

Genç Kız Hentbol Takımı İstanbul Beşincisi Oldu
Marmara Koleji Genç-Kız Hentbol Takımı, İstanbul İli Hentbol Turnuva’sına katılan 28 okul
arasında çeyrek finale yükselerek İstanbul Beşincisi olmuşlardır.

Genç Kız Tenis Takımı
İstanbul Dördüncüsü Oldu
Marmara Koleji Genç Kız Tenis Takımı, 3–7 Aralık tarihleri arasında Sarıyer
Gençlik Spor İl Müdürlüğü Tesisleri’nde düzenlenen İstanbul İl Tenis Turnuvası’na katılmıştır.
Tüm ilçelerin en iyi takımlarının bir arada olduğu ve Türkiye’nin en güçlü raketlerinin katıldığı
tur-nuvada Nurhan Dönertaş antrenörlüğünde Irmak Karadeniz, Ayça Aner, Ekin Şengeç,
Merve İbrahimiye, İlke Yazgan, Melike Asena Yıldırım’dan oluşan Marmara Koleji Genç Kız
Tenis Takımı zorlu maçlara imza atarak İstanbul Dördüncülüğü’nü kazanmışlardır.

Sekizinci

AVAZ
Raflarda

Özel Marmara Anadolu Meslek Lisesi öğretmen ve öğrencileri
tarafından hazırlanan ve hayata dair pek çok konunun irdelendiği AVAZ Dergisi
sekizinci sayı-ya ulaştı. Balkan Savaşları’nın 100.yılı için düzenlenen özel
dosyanın beraberinde, İstanbul Bienali’nden Türkiye’nin ekonomik geleceğine,
kentsel dönüşümden hibrit otomobillere, Milli Piyango’dan mobil iletişime
birbirinden önemli konuların, konula-rının uzmanlarıyla yapılan söyleşilerin yer
aldığı AVAZ Dergisi’nin dokuzuncu sayısı da aynı titizlıkle hazırlanıyor.

Marmaralı Optimistçi Derin Deniz Bınaroğlu
Optimist sporu yapan Özel Marmara Ortaokulu öğrencilerinden Derin Deniz
Bınaroğlu, 4-6 Ocak tarihleri arasında İtalya’nın Napoli kentinde düzenlenen 20.
Trofeo Marcello Campo-basso Yarışması’nda U12 kategorisinde mücadele etmiş
ve 98 puan toplayarak yarışmayı yirmi dördüncü olarak tamamlamıştır.
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Etkinliklerimiz
Sinemanın Sultanı
Türkan Şoray ile
Röportaj Yaptık
Türk Sineması’nın Sultanı Türkan
Şoray, 50 yıllık sanat hayatını kaleme aldığı
“Sinemam ve Ben” adlı kitabının imza günü
için, 15 Aralık Cumartesi günü Nezih Kitabevi’nin Kadıköy Şubesi’ndeydi. NTV yayınlarından çıkan kitaba halkın ilgisi çok fazlaydı.
İşte bu özel günde Özel Marmara Anado-lu
Meslek Lisesi öğrencileri Tuğçe Mot ve
Batuhan Mırız televizyon haberciliği dersi
uygulaması kapsamında, diğer habercilere
fark atarak Türkan Şoray’la “AVAZ” dergisi
için bir röportaj yaptılar. Türkan Şoray’ın yakın ilgisiyle karşılaşan öğrencilerimiz meslek hayatlarının başında çok önemli bir iş
başarmanın mutluluğunu tattılar.

9. Sınıflar Arası Geleneksel Münazara Turnuvası
Marmara Koleji Türk Dili ve Edebiyatı
Bölümü’nün her yıl düzenlediği 9. Sınıflar Arası
Geleneksel Münazara Turnuvası’nda bu yıl üç
lisemizden toplam altı sınıf yarıştı. Öğrencilerin
“Devlet hiçbir şekilde internet erişimini kısıtlayamamalıdır.”, “Sanatta nefret, hakaret, aşağılama da dâhil olmak üzere sansür olamaz.”,
“Spor kulüpleri sporcularını milli takıma göndermeme hakkına sahip olmalıdır.” gibi spor,
ekonomi, siyaset, eğitim konularında mücadele
ettiği turnuvanın finalinde, Özel Marmara Koleji
9-A ile 9-C sınıflarının “Aileler çocuklarını evde
eğitebilmelidir.” konusunda yaptıkları münaza-ra
9-C sınıfının galibiyetiyle sonuçlanmıştır.

Okulumuz Münazara Kulübü öğrencileri, liseler arası ve
üniversiteler arası yarışmalara katılmaya devam ediyor.
Kulüp öğrencilerimizden Umut Taş-Ezgi Polat ikilisi Şehir
Üniver-sitesi’nde düzenlenen turnuvada 4 lise ve 32 üniversite
takımıyla yarışmış ve öğrencimiz Umut Taş bu turnuvada
konuşmacı puanıyla ilk 20 münazır arasına girmiştir.
Naz Üstenci-Umut Taş ikilisi 5. Geleneksel Boğaziçi Çaylaklar
Turnuvası’na katılmış, liseli ve üniversiteli münazırların bir arada
yarıştığı tur-nuvada, en yüksek puanı alan liselilerin yarışacağı finale
ikinci lise takımı ola-rak katılmaya hak kazanmışlardır.
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Etkinliklerimiz

Dostluk Ligi Futbol Turnuvası
Marmara Koleji Genç Erkek Futbol Takımı, bu yıl onuncusu düzenlenen Dostluk Ligi Futbol Turnuvası’nda Galatasaray Lisesi, Darüşşafaka
Lisesi, Üsküdar Amerikan Lisesi, Hisar Okulları, Koç Lisesi, Robert Koleji ve
İstanbul Erkek Lisesi gibi İstanbul’un en iyi okullarıyla mücadele ediyor.
Marmara Koleji’nin bu yıl ilk kez davet edildiği ve Mayıs ayının sonuna kadar sürecek turnuvada yedisi kendi sahasında yedisi deplasmanda
olmak üzere toplam 14 maç oynayacak olan takımı, beden eğitimi öğretmeni
Mehmet Eren çalıştırıyor. Yeni bir ekip olduğu için deneyim eksiği, yapılan
her antrenman ve maçla giderilen futbol takımının en büyük amacı futbolun
güzelliklerini yaşatmak ve Marmara Koleji’ni en iyi şekilde temsil etmek.

Quiz Show
Marmara Koleji Yabancı Diller Bölümü
tarafından her yıl 9. sınıflar arasında düzenlenen
“Quiz Show” etkinliği, 4 Ocak tarihinde gerçekleştirildi. Öğrencilerin seviyelerine uygun olarak
ders konuları ve genel kültür konularından derlenen İngilizce soruları cevaplayan sınıf temsilcileri,
oldukça heyecanlı dakikalar geçirdiler. Yarışmanın birincisi olan 9-C sınıfı öğrencilerine ödülleri
okul müdürü Mehmet Alkan tarafından verildi.

Vocabulary Contest

Yabancı Diller Bölümü tarafından her yıl hazırlık sınıfları arasında düzenlenen “Vocabulary
Contest” etkinliği bu yıl 10 Ocak tarihinde gerçekleştirildi. Öğrencilerin öğrendikleri yeni kelimelerden
derlenen soruları cevaplayan sınıf temsilcileri, oldukça heyecanlı dakikalar geçirdiler. Yarışmanın
birincisi olan Hazırlık A sınıfı öğrencilerine ödülleri okul müdürü Mehmet Alkan tarafından verildi.
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Etkinliklerimiz
Simya Kulübü Kompost Gübre Üretiyor
Özel Marmara Liseleri Simya Kulübü, öğretmenleri Nursel Seyrekgelen ve
Elvan Gürken rehberliğinde okulun organik
artıklarından faydalanmak amacıyla, katı ve
sıvı kompost gübre üretimi çalışmalarına
başlamıştır. Organik malzemeler solucanlar
tarafından sindirilerek kompost gübreye
dönüştürülmektedir.
Çevrenin Genç Sözcüleri (YRE)
derneğine üye olan Simya Kulübü üyeleri,
dernek tarafından Nisan ayında yapılacak
yarışmaya “Beyoğlu’ndaki okul öncesi çocuklarında çevre bilincini görsel faaliyetler-le
nasıl geliştirebiliriz?” konulu bir çalışma ile
katılacak. Bu amaçla Beyoğlu Belediye
Başkan Yardımcısı Kemal Genç ile görüşen
kulüp üyeleri çalışmalarını sürdürüyor.

Genç Fotoğrafçılar
Marmara Eğitim Kurumları’nın
hem ilkokul hem de liselerinin Fotoğrafçılık Kulübü öğrencileri, öğretmenleri Gönül
Çınar rehberliğinde okulumuzda ve İstanbul’un çeşitli semtlerinde çektikleri birbirinden güzel fotoğrafları okul panolarında
sergilediler.

Tişörtler “İnsan Hakları” diye Sesleniyor
Özel Marmara Liseleri Bilgisayar Kulübü öğrencileri öğretmenleri
Zerrin Dinga rehberliğinde 10 Aralık İnsan Hakları Günü etkinlikleri için
birbirinden güzel tişört tasarımları yaptılar. İnsan haklarının önemi
konusunda dikkat çekici mesajlar içeren tişörtler panolarda sergileniyor.
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Etkinliklerimiz

Üniversite Tanıtım Gezileri
Özel Marmara Koleji Rehberlik ve Danışma Merkezi,
üniversite sınavlarına hazırlanan 12. sınıf öğrencilerine, okul
içinde meslek tanıtımları yapılmasının yanı sıra belli başlı
üniversitelere de tanıtım amaçlı geziler düzenlemiştir.
Öğrencilerin üniversiteleri görerek ve yaşayarak tanımaları,
me-rak ettiklerini birinci kaynaktan öğrenmeleri, en önemlisi de
motivasyonla-rını yüksek tutmaya çalışmaları amacıyla rehberlik
öğretmeni Nevin Çiftel rehberliğinde Boğaziçi, İstanbul Teknik,
Yıldız Teknik, Koç, Sabancı ve İs-tanbul Üniversitesi’ne gidilmiştir.

Kariyer Günleri

Üniversiteye yönelme ve meslek
seçimi gencin hayatına yön veren önemli
kararlardan biridir. Kişinin doğru mesleği
seçmesi; tüm yaşamını etkileyecek, gelecekte mutlu, başarılı ve hayattan zevk alan
bir birey olmasını sağlayacak en önemli
etmenlerden biri olacaktır. Gençlere böylesi önemli bir kararı almalarında yardımcı
olabilmek amacıyla Rehberlik Danışma
Merkezi tarafından belirlenmiş tarihlerde
çeşitli meslek gruplarından akademisyenlerin davet edildiği “Kariyer Günleri” düzenlenmektedir.

27 Kasım’da ilki gerçekleştirilen
“Kariyer Günleri” ne fen–matematik alanında Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Burcu Ayhan Fizik tedavi ve Rehabilitasyon, Yrd. Doç. Dr. Ahmet Balıkçı Tıp,
Yeşim Kutlu Beslenme ve Diyetetik, Üsküdar Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Korkut
Ulucan Moleküler Biyoloji Ve Genetik ile Diş
Hekimliği, özel sektörden Nesrin Mun-gan
Eczacılık, Tarık Mungan da Veterinerlik
bölümleri hakkında öğrencilerimizi bilgilendirmişlerdir.

6 Aralık Perşembe günü düzenlenen ikinci “Kariyer Günleri” nde Türk-çematematik alanında Maltepe Üniversi-tesi
İktisadi

ve

İdari

Bilimler

Fakültesi’nden

Arş.Gör. Ahmet Durmuş; İktisat, Arş.Gör.
Seniye Gül Yıldırımkaya Uluslar Arası İliş-kiler
ve AB, Öğr.Gör. Burak Küçük Uluslar Arası
Ticaret ve Lojistik, İş Bankası Maltepe Şubesi
Müdürü Cengiz Yenigün ise Ban-kacılık ve
Finans bölümleri hakkında öğ-rencilerimizi
bilgilendirmişlerdir.

RDM Seminerleri
Ergenlik; çocukluktan çıkış ve
erişkinliğe giriş dönemi olarak adlandırı-lır.
Bu dönemde ergenlerin çözümlemesi
gereken en büyük problemleri, kimliklerini
bulma çabasıdır. Bu kimlik arayışı onla-rı
endişeli, gergin, öfkeli yapabilmektedir.
Özellikle arkadaş gruplarının büyük önem
kazandığı bu dönemde, kimlik arayışından
dolayı ergen, farklı arayışlar içerisine girebilmektedir.
Ülkemizde son yıllarda yayılma hızı
gittikçe artan “Uyuşturucu ve Madde Kullanımı” daha çok, gençlerimizi tehdit altı-na
almaktadır. İstatistiklere baktığımızda
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uyuşturucu ve madde kullanımına
başla-ma yaşının her yıl daha da
düştüğü görül-mektedir.
Gençlerimizi bu tehlikeden korumakta
ve bilinçlendirmekte en önemli görev okul
ve ailelere düşmektedir. Bu amaçla, her yıl
olduğu gibi bu yıl da RDM Koordinatörü
Birsel Kutlu Timirli tarafından 11 Eylül’de
öğretmenlere 30 Kasım’da da velilere yönelik “Madde Bağımlılığı ve Uyuşturucu”
bilgilendirme semineri yapılmıştır.

Etkinliklerimiz
Test Çözme Teknikleri
Bilgi; öğrenmeyle kazanılır, tekrarlarla
pekiştirilir. Test çözme tekniğini kullanmanın
temelini teşkil eder. Yorum; öğrenilen ve tekrarla pekiştirilen bilgiyle ilgili düşünce geliştirme
veya bilgiye farklı açılardan bakabilme gücünü
ifade eder. Test çözme tekniğinin geliştirilmesini sağlar. Hız; kazanılan bilgiye ve elde edilen
yorum gücüne ait problemlerin zaman sınırlaması içinde çözülmesidir. Hız, test çözerken zamanı etkili şekilde kullanmaya yardımcı olur.

Sınava
hazırlanan
son
sınıf
öğrencile-rine bu çerçeve içinde 3 Ocak günü
Nevin Çif-tel tarafından test çözme tekniklerihızlı oku-ma-doğru kodlama konularında
bilgilendirme ve yönlendirmeler yapılmıştır.

Sınav Kaygısıyla
Baş Edebiliriz
Kaygı,

öğrenmenin

ve

öğrendiği-ni

kullanmanın önündeki en önemli engeldir. Kaygısı
artan, sınava olduğundan farklı anlam-lar veren
öğrenciler için her sınav bir “Kriz”dir. Kendisini
ispatlaması gereken, değerli olduğu-nu herkesin
görmesi

gereken

ve

mutlaka

ka-zanılması

gereken bir savaştır. Bu duygularla sınava
hazırlanan genç, her bir sınavı, hatta her bir
çalışma testini, kazanılması gereken bir sa-vaş
olarak görecek, yapamadığı her bir soruyu
kaybedilmiş bir savaş olarak yorumlayacaktır.

Bu düşünceden hareketle RDM öğretmeni Nevin Çiftel tarafından 11 Aralık
günü öğrencilere bir seminer verilmiştir.

Güçlüyüz! Dostuz! Sevgi Doluyuz! Çünkü Biz Sporcuyuz…!
Özel Marmara İlkokulu Beden Eğitimi
Bölümü “Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim Projesi”
kapsamında genç nesillerin erken yaşlarda spor
kültürüne sahip olabilmeleri amacıyla 23 Ekim
2012 Salı günü, Türkiye Milli Olimpiyat KomitesiKültür ve Olimpik Eğitim Komisyonu tarafından
spor kültürü, olimpiyat oyunları, olimpizm, fair play,
çevre ve sağlıklı beslenme konuları ile ilgili filmlerin ve animasyonların gösterildiği, ödüllü yarışmaların yapıldığı, eğitici olduğu kadar eğlenceli olan
sunumdan oluşan bir program hazırlamıştır.
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Etkinliklerimiz

Buzullar Erimesin!
Özel Marmara Anaokulu öğrencileri, 26 Aralık Çarşamba günü
“Buzullar Erimesin” temasını işledikleri ürünlerini Geleneksel I. Dönem
Sonu Sergisi’nde misa-firlerine sundular.
Minik öğrencilerimiz, buz dağlarının erimesinin dünyamız için büyük
tehdit unsuru olduğunu araştırıp öğrendiler. Minicik elleri kocaman yürekleri
ile dünyamızı korumak için el ele verdiler ve buzulların erimesini engelleyen
birbirinden güzel ro-botlar, arabalar, makineler ve uçaklar yaptılar.

İyi ki Doğdunuz!
Özel Marmara Anaokulu öğrencileri doğum günlerini
her ay toplu olarak kutluyorlar. Böylece doğum günü tatillere,

Türkiye Türkiye
Özel Marmara Anaokulu öğrencileri 18 Ekim
Perşembe günü bölge bölge Türkiye’yi tanıdılar, tanıttılar
ve güzel ülkemiz hakkında pek çok şey öğrendiler.

hafta sonuna gelen miniklerin üzülmesi de artık tarih oldu.

Minik Kelebekler
Her ay bir hayvanı yakından tanıyan Özel Marmara
Anaokullu minikler 19 Ekim Cuma günü hem kelebekleri
tanı-dılar hem de kelebek rondu yapıp birer kelebek oldular.

Bu Turşular Yenir!
Özel Marmara Anaokulu öğrencileri kışa
hazırlanıyor. 10 Ekim Çarşamba günü mutfağa giren
minikler birbirinden güzel turşular kurdular.
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Sosyal Sorumluluk Projelerimiz
Meslek Lisesi 34. Avrasya Maratonu’nda,
Hayalleri Paylaşmak İçin Yürüdü
Marmara Eğitim Kurumları’nda Özel
Marmara Anadolu Meslek Lisesi’nin yürüttüğü
“Hayalimi Paylaş” projesi üç yaşına girdi.
Üç yıldır Meslek Lisesi öğretmeni İlknur Akgün rehberliğinde, sloganı “Her Dilek Bir
Umut” olan “Make A Wish Bir Dilek Tut Türkiye”
derneği ile ortaklaşa yürütülen projede, 3- 18
yaşları arasında hayati tehlike taşıyan hastalığı
bulunan çocukların hayata tutunmalarını sağlamak amacıyla dileklerini gerçekleştirmek için
çeşitli etkinlikler yapıldı. İşte bu etkinliklerden
biri de dernek yararına Avrasya Maratonu’na
katılım. Meslek Lisesi öğretmen ve öğrencilerinden oluşan bir gurup tıpkı geçen yıl olduğu
gibi bu yıl da 11 Kasım Pazar günü 34. Avrasya
Maratonu’nda dernek üyeleriyle birlikte yürüyerek derneğe destek verdi.

Onlar Şarkılarını
“Yeni Dilek Çocukları” İçin Söylediler
Marmara Eğitim Kurumları, 2012’ ye “Hayalimi Paylaş” projesine gönülden destek veren öğrencilerinin doyasıya eğlendiği “Karaoke Yarışması” ile veda
etti. Özel Marmara Anadolu Meslek Lisesi öğrencilerinin üç yıldır sürdürdükleri
“Hayalimi Paylaş” projesi kapsamında ikinci kez gerçekleştirdikleri “Karaoke Yarışması”na ilgi çok büyüktü. Yılbaşı partisi atmosferinde geçen yarışmanın jüri üyeliklerini, Türk insanının kalbindeki yeri hiç dolmayacak Barış Manço’nun yolundan
giden ve okulun eski mezunlarından olan Doğukan Manço, yarışmacıların müziklerini canlı perfonmansla yapan Dj Berat Salman ve Marmara Eğitim Kurumları
Müzik Bölümü Başkanı Levent Tanman yaptı. Yarışmayı İlköğretim okulumuzun 8.
sınıfından Pınar Aksoy, ikinciliği Meslek Lisesi 11 B sınıfından Taha Kalemciler,
üçüncülüğü de yine İlköğretim okulumuzun 8. sınıf öğrencisi İris öncül aldı.
Okullarında “Hayalimi Paylaş” projesini üç yıldır başarıyla yürüten Özel
Marmara Anadolu Meslek Liseli öğrenciler bir yıl içinde iki çocuğun hayalini gerçekleştirmenin ve onları bir gün olsun gülümsetmenin sevincini yaşıyorlar.

Banu Göktaş adlı dilek çocuklarının “Helikoptere binme” dileği ile Beyza Gül Taş’ın “Barbie Evi” hayallerini
gerçekleştiren liseli gönüllülerin hedefi düzenledikleri “Karaoke Yarışması” ile başka çocukları da gülümsetmek.

Meslek Lisesi’nin Kardeş Okulu Erzurum’da
Özel Marmara Anadolu Meslek Lisesi’nin yardımsever Aile Birliği
üyeleri Meslek Lisesi İngilizce öğretmeni Hülya Demir önderliğinde, paylaşmanın insan hayatında en önemli unsurlardan biri olduğu düşüncesinden
hareketle ve “Kardeş Okul” olarak belirlenen Erzurum İli’nin Aziziye İlçesi
Toprakkale Köyü’nde bulunan 15 köyden gelen çocuklarla taşımalı eğitim
yapılan Ziyaettin Özatalay İlk ve Ortaokulu’nda zor koşullarda okuyan 222
öğrencisinin gerek giysi gerekse ders araç gereç ihtiyaçlarını karşılamak için
bir kampanya başlatmıştır. “Her öğrenciye bir hediye” sloganıyla Aralık ayında başlatılan ve tüm okulu kapsayan kampanyada yardımlar toplanmaya
devam etmektedir. Mart ayında yardımlar kardeş okula ulaştırıldıktan sonra
dönem sonunda yeni yardım paketleriyle Erzurum’daki kardeş okula kalaba-lık
bir gurupla gidilecektir.
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Sosyal Sorumluluk Projelerimiz

“Lösev Ata Takvimi” İle Yeni Yılda Yeni Umutlar
Özel Marmara Liseleri Yayın
İletişim Kulübü ve Özel Marmara
Meslek Lisesi 10 A sınıfı öğrencileri üç
yıldır ol-duğu gibi 2013’ e girerken
Lösemili Ço-cuklar Vakfı yararına “2013
LÖSEV ATA TAKVİMİ” satışı yaptı.
Lösemiyi yenmiş gençlerin tasarladığı
1000 adet takvimin satışından elde
edilen gelir LÖSEV’e ba-ğışlanmıştır.

“Benim Çöpüm”
Ne Kadar Çokmuş!
Özel Marmara Anaokulu, “Doğa ve Biz” projesi kapsamında çocuklarımızda geri dönüşüm bilincini yerleştirmek ve
çevreye ne kadar faydalı olduklarını gözlemlemeleri amacıyla
minik öğrencilerinden Aralık ayında 3 gün boyunca kendilerine
ait geri dönüşümü olan çöplerini evlerinden okula getirmelerini
istemiştir. Metal kutular, plastik kaplar, poşetler, kullanılmış kağıtlar, gazeteler, süt ve yoğurt kapları, ambalaj kağıtları vb. geri
dönüşümü olan çöpleri 3 gün boyunca okula getiren öğrenciler
okulda da çöpleri ayrıştırmışlardır. Proje sonunda öğrencilerin
sınıflarında biriktirip, ayırdığı çöplerin toplanınca ne kadar çok
olduğu görülmüş geri dönüşüm merkezlerine gönderilmiştir.

Minik Tema ile Yavru
Tema “Türkiye Çöl
Olmasın” Dedi...
Erozyon ve Toprak Haftası nedeniyle 29 Kasım
Perşembe günü Özel Marmara Orta Okulu Fen ve Matematik Bölümü’nün çevre eğitim projesi etkinliği
kapsamın-da Anaokulunu da içine alan dört ayrı sunum
yapıldı.Öğ-rencilere bu yıl değişik bir uygulama yapıldı
ve Anaokulu ve İlkökul 1.,2.,3.,4. sınıflar Minik Tema, 5.,
6.,7. sınıflar ise Yavru Tema adını aldılar.

Yavru Tema öğrencilerinin çalıştığı bu
etkinlikte öğrenciler şiirler okudular.
Toprağın
önemini
belirttiler.Toprağı
kaybedersek neleri kaybedeceğimizi öğrendiler. Bu
arada birçoğumuzun korktuğu solucanların toprak için ne
kadar önemli olduğu-nu, onların sayılarını çoğaltmamız
gerektiğini önemle vur-guladılar. Konuyla ilgili slayt
görüntüleri izlediler ve sorular sordular. Etkinlik “Türkiye
Çöl Olmasın” sesleriyle tamam-landı.
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Gezilerimiz
Kapadokya’dan
Şeb-i Aruz’a
Hem Göze

Hem Gönüle Ziyafet
Özel Marmara Koleji öğrenci, öğretmen
ve velilerinden oluşan bir grup, 7-9 Aralık 2012
tarihleri arasında Nevşehir ve Konya’ya gittiler.
Nevşehir’in özellikle coğrafi özellikleriyle ünlü
bölgelerinden Avanos ve Ürgüp’te peribacalarının
oluşumları hakkında bilgi edinildiği, seramik atölyeleri ve şarap imalathanelerinin gezildiği günün
sonunda topluluk, Kızılırmak nehrinin kıyısındaki
bir otelde konakladı. Gezinin ikinci gününde 13.
yüzyılın büyük düşünür ve edebiyatçılarından biri
olan Mevlana’nın mezarının bulunduğu Mevlevihane’yi görmek ve sema gösterisi izlemek amacıyla Konya’ya gidip, Mevlana’nın torunlarından
Esin Çelebi ile Mevlevilik hakkında sohbet eden
Marmara Koleji gurubu, aynı akşam Ahmet Özhan
konserinin ardından sema gösterisini izleyerek
gezilerini tamamladı.

Boğaz’ın İncisi Beylerbeyi
Özel Marmara Anadolu Meslek Lisesi 10 A sınıfı öğrencileri 2 Kasım’da fotoğraf çekmek için öğretmenleri A. Gönül Çınar rehberliğinde Beylerbeyi Sarayı ve Çengelköy’e gittiler. Boğazın en güzel yerlerinden olan mekanlarda çektikleri birbirinden güzel fotoğrafları da panolarda sergilediler.

IB öğrencilerinin Müze Gezisi
Marmara Koleji SBS öğretmenleri Necef Zaloğlu ve Zülal
Eroğlu danışmanlığında, 11 ve 12 IB (Internatıonal Baccalaoureate)
öğrencileri, İş Bankası ve Osmanlı Bankası’nın müzelerini uzman
rehberler eşliğinde gezdiler. Osmanlı Devleti’nin son dönemi ile Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulduğu ilk yıllardaki tarih, ekonomi ve sosyal hayat hakkında döneme ışık tutan belge ve video gösterimlerini
izleyerek bilgi alan öğrenciler, arşiv incelemelerinde de bulundular.
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Gezilerimiz

Tarih Kokan Şehir
Edirne
Özel Marmara Anadolu Meslek Lisesi öğretmenlerinden Aynur Aslan önderliğinde , 12 Ekim’de Meslek
Li-sesi öğretmenleri ve 11. sınıf öğrencilerinin katıldığı
Osmanlı İmparatorluğu’nun ikinci başşehri olan Edirne’ye
tarihi me-kanlarda çekim yapma amacıyla bir gezi
düzenlemiştir. II. Selim’in Mimar Sinan’a yaptırdığı şehrin
her yerinden aynı heybetle görülebilen dünyanın en güzel
mimari harikaların-dan olan Selimiye Camisi, her noktası
kurtuluş için dökülen kanın kanıtlarıyla dolu Şükrü Paşa
Tabyası, meşhur tava ci-ğeri, Arastası, badem ezmesi ile
en önemli şehirlerden olan Edirne’ye yapılan gezi Meriç
kıyısında içilen çayla tamam-lanmıştır.

Hazırlık Sınıfları
Turkuazoo’da
Marmara Koleji Hazırlık sınıfları Aralık ayında
Bay-rampaşa’daki Forum İstanbul Alışveriş merkezi
içindeki Tür-kiye’nin ilk akvaryumu olan Turkuazoo’ya
gittiler. Hazırlık sınıf-ları sınıf öğretmenleri Çiğdem
Melik Onart ve Sitem Sipahi ile katıldıkları gezide
binlerce balığı yakından görme deneyimi yaşadılar.

Ankara’nın Marmaralı Ziyaretçileri
Özel Marmara İlkokulu’nun 4.sınıfla-rı,
16-17 Kasım’da Ankara’ya düzenlediği gezide
öğrenciler unutulmaz ve birbirinden keyifli anlar
yaşadılar. Öncelikle öğretmenleri eşlinde Ata’mızı
Anıtkabir’de ziyaret ederek onun huzurunda saygı
duruşunda bulunan gurup, İlk Meclis ve Etnografya Müzesi’nde de tarihe yolculuk yaptı.
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Gezilerimiz

Uzay Yolcuğu
Özel Marmara Ortaokulu 5. sınıf öğrencileri, Kasım ayında İzmir’deki uzay ve bilim
merkezi “Uzay Kampı Türkiye” programı ile uzaya
yolculuk yaptı. Fen ve Matematik bölümleri tarafından düzenlenen gezide, öğrenciler uzayla ilgili
interaktif simülasyonların kullanıldığı dinamik ve
eğlenceli bir ortamda; iletişim, takım çalışması ve
liderlik alanlarında eğitim aldılar. Aldıkları eğitimin
takım halinde çalışmalarını, özgüven ve sorumluluk duygularını arttırmalarını sağladığı gözlemlendi. Gençleri bilim, matematik ve teknoloji alanında
kariyer yapmaları için motive etmeye çalışan Milli
Eğitim Bakanlığı tarafından da tanınan ve bilimsel
eğitim veren Uzay Kampı Türkiye, Merkezi Hunstville Alabama’da bulunan Amerika Uzay Bilimleri
Sergi Komisyonu lisansına sahip ve ayrıca Türkiye
Kamplar Derneği üyesidir. Uzay Kampı Türkiye’nin
üye olduğu diğer organizasyonlar:

NESA- Yakındoğu ve Güney Asya Okullar Konseyi
CEESA- Orta ve Doğu Avrupa Okullar Birliği
ECIS- Uluslararası Okullar Avrupa Konseyi
EARCOS- Denizaşırı Okullar Doğu Asya Bölgesel
Konseyi

Özel Marmara Ortaokulu
Şişli Bilim Merkezi’nde
Özel Marmara Ortaokulu 6. sınıf öğrencileri
14 Aralık 2012’de sınıf öğretmenlerinin eşliğinde
Şişli Bilim Merkezi’ni ziyaret etti.
Özel Marmara Ortaokulu Fen Bölümü tarafından, öğrencilere bilimi sevdirmek, bilimsel düşünce
becerilerini yaygınlaştırarak merak duygularını uyarmak
ve bu sayede onlara gelişen teknolojileri benimsetmek
amacıyla düzenlenen gezide, öğrencilere Bilim Merkezi’ndeki seksenin üzerinde deney üniteleri, yangın ve
deprem eğitim birimleri, deprem simülasyon odası, dev
mikroskoplar, zeka oyunları, 20 milyon yıllık ağaç, planetaryum, kara delik ve fizik üniteleri tanıtıldı.
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Konuklarımız

Hanri Benazus ve
Sevgi Tanrısever Benazus’un Atatürk Sevgisi
Tüm yaşamı boyunca Atatürk’e ait orijinal fotoğrafla-rı
toplayan ve 4800 Atatürk fotoğrafıyla Türkiye’nin en büyük
Atatürk fotoğrafları koleksiyonuna sahip olan Hanri Benazus ve
çocuklar için Atatürk konulu kitaplar yazan eşi Sevgi Tanrısever
Benazus Marmara Eğitim Kurumları’ndaydılar.

Özel Marmara Ortaokulu tarafından 15 -19 Ekim
tarihleri arasında düzenlenen etkinlik kapsamında “Hanri
Benazus Kolek-siyonundan Gülen ve Gülümseyen
Atatürk Fotoğrafları Sergisi” açıldı.
1930 yılında İzmirli bir ailenin oğlu olarak dünyaya gelen
Hanri Benazus’un Atatürk hayranlığı henüz yedi yaşındayken Atatürk’le karşılaşması ve Atatürk’le yaptığı sohbet ile başlamıştır. Bu
karşılaşmayı ve Atatürk’e olan vefa borcunu hiç unutmayan Hanri
Benazus, tüm hayatını Atatürk’e ait fotoğrafları toplamaya, onun
hayatını ve felsefesini anlatan kitaplar yazmaya, yaptığı söyleşilerle Atatürk’ü yaşatmaya adamıştır.

Etkinlik kapsamında Hanri Benazus ve Sevgi Tanrısever Benazus tarafından eş zamanlı olarak düzenlenen
söyleşilerde “Atatürk Bizden Biri”, “Atatürk’ten Çocuklara”, “Öykülerle Yaşayan Atatürk”, “Atatürk Bizden Ne İstiyor?”,
“Atatürk’ün Ağzından Atatürkçülük”, “Bu Memleket Nasıl Kuruldu?”, “Atatürk Diyor ki”, “Atatürk ve Hümanizm”, “Atatürk’ü
Anlamak” konuları işlenmiştir. Söyleşilere katılan tüm öğ-renci, veli ve öğretmenlerin büyük beğenisini kazanan Hanri
Benazus ve Sevgi Tanrısever Benazus’a okul müdürü Hande Engür Bozkurt tarafından birer plaket takdim edildi.

Bret Hawthorne’la
“İngiliz Dili Nereden
Geliyor, Nereye Gidiyor?”

Kasım ayı içinde okulumuzu ziyaret eden İngiltere’deki Devon Dil Okulları’nın Müdürü Bret Hawthorne,
Marmara Koleji öğrenci-lerine “İngiliz Dili Nereden Geliyor, Nereye Gidiyor?” isimli bir sunum yaptı. Öğrencilerin
katılımı ve sorularıyla çok başarılı geçen sunum sonunda Bret Hawthorne öğrencilerimizin, okulumuzun ve İstanbul’da
bulunduğu süre içinde karşılaştığı Türk misafirperverliğinin kendi-sini ne kadar etkilediğini dile getirdi.
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Dünya Çocuk Günü
Özel Marmara Anaokulu öğrencileri
1 Ekim Dünya Çocuk Günü’nü şarkılar, şiirler
söy-leyerek, dans ederek, kostümlü gösteriler
ve yarış-malar yaparak kutladılar.

Hayvanları Koruma Günü’nün
Sevimli Misafiri Minik Suzi
Özel Marmara İlkokulu hayvanları se-ven
ve koruyan duyarlı öğrenciler yetiştirmek amacıyla
4 Ekim Hayvanları Koruma Günü’nde Hayvan
Hakları Evrensel Beyannamesi’ni öğren-cilerin
okumasıyla başlayan bir program hazırladı.
Öğrencilere yıl boyunca eğitim verecek olan K9
Köpek Eğitmeni Göktan Eker’in, “Köpek nasıl beslenir, nasıl sevilir?, Evimizde besleyeceğimiz diğer
hayvanlar hangileri olmalıdır? Bu hayvanların
beslenmesinde karşılaşacağımız sorunlar nelerdir?” konularında öğrencilerin sorularına cevap
verdiği etkinlik Minik Suzi’nin yaptığı gösteriyle
tamamlandı.

İstanbul’un
Kurtuluşu’nun 89. Yılı
Marmara Eğitim Kurumları öğrenci ve öğretmenleri, İstanbul’un düşman işgalinden kurtuluşunun 89. yılını Hasan Ali Yücel Salonu’nda coşkuyla kutladı. İstanbul’un kurtuluşunun tarihçesinin ardından,
ünlü şairlerimizden Necip Fazıl Kısakürek, Ümit Yaşar Oğuzcan ve Yahya Kemal’in İstanbul için yazdıkları şiirleri öğrenciler seslendirdiler.
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En Büyük Bayramımızı Coşkuyla Kutladık
Marmara Eğitim Kurumları, Cumhuriyeti her yıl ayrı bir
gurur ve sevinçle kutlayan ve kutlamaya devam edecek nesilleri
yetiştiren bir eğitim kuruluşu olarak, tarihte eşine az rastlanan büyük bir zaferle sonuçlanan Kurtuluş Savaşı’nın yeni, güçlü bir devletle ve Cumhuriyet yönetimi ile taçlandırılışının 89. yıldönümünü,
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı Fen-Matematik Bölümü’nün hazırladığı mükemmel bir törenle törenle kutladı.

Fuayede Atatürk resimleri ve sözlerinden oluşan
kaligra-fi sergisinin de yer aldığı program, Marmara Koleji
mezunlarından Yağız Bankoğlu ve partneri Melisa Sahra
Katılmış’ın salsa gösterisi ile dünyaca ünlü dansçı Aytunç
Bentürk’ün yaptığı dansın ardın-dan, fuayede verilen kokteyl
ve Cumhuriyet pastasının kesilmesi ile son buldu.

Cumhuriyetimizin En Küçük
Bekçilerinin Cumhuriyet Balosu
Cumhuriyetimizin en küçük bekçilerinden olan Özel
Marmara Anaokulu öğrencileri, Cumhuriyet Bayramını düzen-lenen
bir Cumhuriyet Balosu ile coşkuyla kutladı. Konferans sa-lonunda
Atatürk’ün hayatını slaytlar eşliğinde seyredip ardından Cumhuriyet
marşlarını dinleyen, şiirler okuyan minikler vals gös-terisi de
yaptılar. Spor salonunda yarışmalar yapan öğrenciler gü-nün
sonunda kocaman bir Cumhuriyet Pastası yediler.

Maltepe İlçesi
29 Ekim Kutlamaları
Başıbüyük Stadyumu’nda düzenlenen kutlama
töre-ninde Özel Marmara İlköğretim Okulu öğrencileri
Beden Eğitimi öğretmenleri eşliğinde coşkulu bir tören
yürüyüşü gerçekleştir-diler.
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Mustafa Kemaller Tükenmez!
Türkiye Cumhuriyeti’nin
kurucusu ulu önder Musta-fa
Kemal Atatürk, aramızdan
ayrılışının 74. yıldönümünde
Marmara Eğitim Kurumları
öğrencileri tarafından hazırlanan etkinlikle anıldı.

Özel Marmara İlkokulu ve Ortaokulu ile Özel Marmara Anadolu Meslek Lisesi öğrencilerinin ortaklaşa hazırladıkları
anma programı, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa
Kemal Atatürk ve O’nun silah arkadaşları ile tüm şehitlerimiz
için saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın söylenmesiyle başladı.
Özel Marmara İlkokulu ve Ortaokulu öğrencilerinden
oluşan okul korosunun; Bir ses yükselir, İleri, Yiğidim Aslanım,
Yüzüncü Yıl Atatürk ve Biz Atatürk Gençleriyiz marşlarını seslendirmesinin ardından programa ulu önderimiz Mustafa Kemal
Atatürk’ün vefatının Türk halkına duyuruluşunu anlatan “10
Kasım 1938” adlı video görüntüsüyle devam edildi.

Özel Marmara İlkokulu ve Ortaokulu öğrencilerinin hazırladıkları
“Atatürk’le Anılar” konulu canlandırmanın ardından da “Atatürk’ü
gerçekten tanıyor muyuz? O’nun devrimlerinin, Cumhuriyet ilkelerinin anlamını gerçekten biliyor muyuz? Sorularının cevabını içeren “Atatürk Kimdir?” adlı video Prof. İlknur Güntürkün Kalıpçı’nın
yorumuyla izleyicileri sunuldu. Atamızı büyük bir özlemle andığımız etkinlikte, ayrıca O’nun vefatının ardından dünya basınında yer
alan haberlerden örnekler sunuldu. Program Özel Marmara
Anadolu Meslek Lisesi öğrencilerinin hazırladıkları Atatürk’ün yaşamının son dakikalarında yaşananlardan, doğumuna dek onu
Mustafa Kemal yapan anlara geriye doğru bir yolculuğun yapıldığı
“Mustafa Kemaller Tükenmez” adlı canlandırma ile son buldu.

24 Kasım Öğretmenler Günü
Marmara Koleji Edebiyat Bölümü tarafından hazırlanan
24 Kasım Öğretmenler Günü, öğrencilerin Hasan Ali Yücel Salonu’nda öğretmenlerini alkışlarla, ellerinde çiçeklerle karşıladıkları
bir programla kutlandı. Başöğretmen Atatürk ve şehit öğretmen-ler
anısına saygı duruşundan sonra Edebiyat Öğretmeni Zuhal
Atagün’ün yaptığı konuşma dinleyenlerde derin izler bıraktı. “Of
Aman Nalan” adıyla bilinen Pop müzik şarkıcısı Nalan Tokyürek’in
de şarkılarıyla renk kattığı, çok güzel ve çok emek verilerek hazırlanmış program öğretmenlere keyifli anlar yaşattı.

Öğretmenler Günü Yemeği
24 Kasım Öğretmenler Günü, Marmara Eğitim Kurumları
tarafın-dan Marma Kongre Oteli’nde düzenlenen yemekli bir toplantı
ile kutlandı. Kurumda çalışan öğretmenlere hizmet ödülleri verildi.
Gecenin açılış konuşmasını yapan Marmara Eğitim
Kurumları Ku-rucusu Maltepe Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı
Hüseyin Şimşek, tüm öğretmenlerin öğretmenler gününü kutladı.
Marmara Eğitim Kurumları tarafından Marmara Kurumları’nda
görev yapan 10. ve 20. yılını dolduran öğretmenlere hizmet madalyaları
ve-rilirken gecede duygu dolu anlar yaşandı. Ödül töreninden sonra
Bodrum Marmara Koleji öğretmenlerinden oluşan bayan halk oyunları
ekibi Trabzon yöresi oyunlarıyla geceye renk kattı. Gece boyunca canlı
müzik eşliğinde öğretmenler unutulmaz bir akşam yaşadı.
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Öğretmenler Günü Ziyaretleri
Marmara Eğitim Kurumları 24 Kasım Öğretmenler Günü
nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenledi. Kurumun çeşitli kademeden
öğretmen ve öğrencileri program çerçevesinde Marmara Eğitim
Kurumları Kurucusu Maltepe Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı
Hüseyin Şimşek, ve Marmara Eğitim Kurumları Genel Müdürü Elif
Şimşek’i makamlarında ziyaret ettiler.

10 Aralık İnsan Hakları Günü
“Düşünce;
Özgürlüğü hak etmiyor mu sizce?
Yok mu sizin de fikirleriniz pervasız?
Nedir insanları eşitleyen hayalden başka?
Yeni nedir peki? Gelişim olmaz sancısız.”

10 Aralık İnsan Hakları Beyannamesi’nin
imzalanması-nın yıldönümünde Marmara Koleji Sosyal
Bilimler Bölümü tara-fından insan haklarını önemini
vurgulayan, şaşırtan ve düşündü-ren bir program sunuldu.

Miniklerin Yeni Yıl Partisi
Özel Marmara Anaokulu’nun minik öğrencileri 31
Ara-lık günü düzenlenen yeni yıl partisinde animatörler
eşliğinde dans edip oynayarak doyasıya eğlendiler.

Marmaralı Müzisyenlerin
“Yeni Yıl Konseri”
Özel Marmara İlk ve Ortaokulu, öğrencilerinin
müzik alanındaki yeteneklerini ortaya çıkarma, geliştirme ve
özendirme amacıyla, 28 Aralık Cuma günü müzik sanatı
etkinliklerine katı-lan öğrencilerin birbirinden başarılı bir
performans sergilediği bir “Yeni Yıl Konseri” düzenledi.
Müzik sanatını, kendilerine sosyal bir hobi olarak
seçen, dinlenme zamanlarını böyle bir uğraşla değerlendiren
52 öğren-ci, sanat derslerinde, okul çıkışlarında ve hafta
sonlarındaki müzik kurslarında sürdürdükleri çalışmalarını
aileleri, öğretmenleri ve arkadaşları ile paylaştılar.

22

Okulumuzda Önemli Günler
Tutum, Yatırım ve Yerli Malı Haftası
Özel Marmara Anaokulu öğrencileri giderek
kutlaması unutulan Tutum, Yatırım ve Yerli Malı
Haftası’nı 14 aralık günü çeşitli etkinliklerle kutladı.

Duyurularımız
Öğrenci Birliği Başkanlığı İçin Seçim Heyecanı Doruktaydı
Rehberlik Danışma Merkezi
tara-fından Marmara Eğitim Kurumları
Lisele-ri’nde her yıl büyük bir heyecanla
yapılan Öğrenci Birliği Başkanlık
seçimleri, ekim ayında gerçekleşmiştir.
Özel Marmara Koleji 11 B sınıfından Umut Taş ile Özel Marmara Anadolu
Meslek Lisesi 11 B sınıfından Berk Mete
oluşturdukları beşer kişilik ekipleriyle; seçimler öncesinde, başkan seçildikleri takdirde okulumuza getirecekleri yenilikler,
diğer yapacakları çalışmalar hakkında propaganda konuşmaları ve tanıtım çalışmala-rı
yapmışlardır.

Her sınıf düzeyinde iki öğrencinin
temsilciliğinden oluşan genel kurul toplantısında, oy çoğunluğu ile “Öğretim Kadrosu”nun da oy kullanmasına karar verilmiştir.
Bu propaganda sürecinin sonunda 18.Ekim’de tüm lise bölümlerinde hazırlanan sandıklarda kapalı oy sistemi ile
yapılan seçim sonucunda Berk Mete, Tuğçe
Mot, Dilara Kılıç, Ayberk Aykın, Alican Gengönül, ve Mustafa Genç’ten oluşan ekibiyle
2012-2013 Eğitim-Öğretim yılı Öğrenci
Kurulu Başkanı seçilmiştir.
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